ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

privind validarea mandaturui de consirier judelean
ar
domnului BUgCU ALEXANDRU
Consiliul Judegean Buz5u;
Av6nd in vedere:

- raportul Comisiei de validare a Consiliului Judelean Buzdu
nr.16230 /20L7;
- prevederile
HotdrSrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 268/2017
constatarea incet5rii mandatului de consilier judelean privind
Mu=goci
Constantin Doru inainte de expirarea duratei normale
a vvvsLe'q
acestuia si
declararea ca vacant a rocurui consirierurui judelean;
- adresa inregistrat5 sub numErul Ls134/B.LL.2ot7 a organiza[iei
Judetene BuzEu a partidurui Sociar Democrat;
- avizul de legalitate al Secretarului Jude[ului BuzEu dat pe proiectul de
hot5rdre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzdu
anexate Ia hot516re;
- prevederile art.15, alin (6) din Regulamentul de organizare gi
Func$ionare al Consiliu.lui Judelean gizSu uproout
Consiliului Judelean Buzdu nr. 94-/20L6,

ln temeiul .a.rt.91 alin.(1) iit.,,f,,, si

administra[iei publice locale, republicatS,
ulterioare,

prin

Hot5rdrea

art.g7 din Legea nr.2l5/2oor a
cu modific5rlle gi complet5rile

HOrARAgre:

Art'1' Se valideazd mandatul de consilier jude[ean al domnului Buscu
Alexandru, ales pe lista Partidului Sociat Democra[ la ulu;;;i;"io.JrJ?i.
5.06.2076, pozilia 24.

Art'2' (1)

Domnul consilier jude[ean Bugcu Alexandru se desemneaz5
ca membru al comisiei pentru activitSgi gtiingirice, inv5g5mani,
s;natate, culturE,
culte, protecfie social5, sportive 9i de tuiism.

(2)

Domnul consilier judelean Bugcu Alexandru se desemneazd
al ionsiiiului Judetean BuzEu in consiliul de
Administrafie al Teatrului ,,George Ciprian,, BuzEu.

^
in

calitate de reprezentant

Art'3. Hot5rdrea Consiliului Judelean Buz5u nr.L42/2016 privind validarea
mandatelor de consilieri judeleni alegi la scrutinul din 5 iunie
2ot6 se modificS
corespunz5tor art. 1.

Art'4. Art. 1 din Hotdrdrea Consiliului Judefean Buzdu nr. Ls6/20L6
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Judefean
Buzdu Tn
Administralie ale unor institutii de culturd de interes jude[ean Consiliile de
se modificd
potrivit art. 2, alin. (2) din prezenta hot5rdre.
Art.S. Secretarul Judelului Buz5u va asigura comunicarea hot5rarii:
- Institutiei prefectului Jude[ului guz5u;

-

Domnului Bugcu Alexandru;
Organizatiei Judelene Buzdu a Partidului Social Democrat.

PRE$EDINTE,

NOIL NEAGU

nlhffi

il

W

-*\

I*

/5
:/

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

"'UuElt:

MIHAI

-

LAURENTIU GAVRILA

Nr. 269
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7
Hotdr6rea a fost adoptatd cu 3O voturi ,,pentru,,,
- abgineri de cei 3O consilieri judeleni preienji.

- voturi,,impotrivd,,,

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
COMISIA DE VALIDARE
? t, ?tttt,2 2oL7
NR. 16"2 3o /

RAPORT

privind validarea mandatului de consilier judelean al
domnutui BUgCU ALEXANDRU

Comisia de validare a Consiliului Judelean BuzEu aleas5 prin
HotE16rea
Consiliu Judetean BuzEu nr. L4t/21.06.20L6, a luat act de Hotd16rea
Consiliului
Jude[ean BuzEu
A68 /2017 privind constatarea incet5rii mandatului de
consilier judetean al domnului Muzgoci Constantin Doru, inainte
de expirarea
duratei normale, ca urmare a demisiei.
Pentru mandatul de consilier judelean vacant, organizalia judeleand pSD
propune pe domnul Bugcu Alexandru, supleant poz.-24 pe
lista candidatilor

nr'

PSD.

-

tn consecin[5, in baza celor prezentate si coroborat cu prevederile Legii
2L5/200L, constatbm indeplinirea condiqiilor legale pentru validarea
mandatului de consilier
al domnului Bugcu Alexandru propunem

nr'

-judelean
plenului adoptarea hotbrdrii
de validare.
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